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Plats och Tid Tisdag 2012-04-10 kl 18.00-20.40
Ajournering: 19.25-19.40; 20.10-20.20

Beslutande Lennart Kalderén (M)
Elisabeth Bovin-Exner (M)
Lars Pilsetnek (M)
Yvonne Berglund (M)
Mats Röhr(M)
Ankie Bosander (C)
Anna-Carin Bylund (FP)
Arne Närström (S)
Lillemor Gladh (S)
Tommy Eklund (S)
Mats Nittve (MP)

Ersättare
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare

Anders Forsberg (M)
Lennart Ejenäs (M)
Gunny Jörlén (C)
Bo Eriksson (FP)
Petter Lindbladh (FP)
Håkan Paulson (KD)
Patrik Robbertte (S)
Andreas Dahl (S)
 
Se sid 3
 

Utses att justera Tommy Eklund (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stab 2012-04-16 kl 17:30

Underskrifter
 
Sekreterare

 
 
Henrik Haij
 

Ordförande  
Lennart Kalderén (M)
 

Justerande  
Tommy Eklund (S)
 

 
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 
Organ Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2012-04-10   

Datum för anslagets 
uppsättande

2012-04-17 Datum för anslagets 
nedtagande

2012-05-09

Förvaringsplats för 
protokollet
 
 

Kommunstyrelsens 
stab
 
 

  

Underskrift Anki Blademo
 

  

 
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Övriga deltagare Mats Carlsson, kommundirektör

Anders Öttenius, miljö- och samhällsbyggnadschef
Jan Lorichs, ekonomichef
Kerstin Fridén, personalchef
Christina Häckner, socialchef
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef
Elisabeth Ståhl, informatör
Henrik Haij, kommunsekretare

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 

Mötet inleds med en tyst minut till minne av Berith Grönqvist.
 
§ 26
Årsredovisning för Salems kommun för 2012
 
§ 27
Anmälningsärenden
 
§ 28
Anmälan av delegationsbeslut
 
§ 29
Tillgänglighet i Salems kommun - Åtgärder med anledning av tele- och e-postmätning
 
§ 30
Kommunens deltagande i institutet för kommunal ekonomi IKE
 
§ 31
Uppföljning av internkontroll 2011
 
§ 32
Förändringar av kommunstyrelsens mål 2012
 
§ 33
Uppdrag att belysa konsekvenser vid användandet av egennamn för namnsättning av gator och 
platser
 
§ 34
Utvidgade investeringsåtgärder inom gatubelysningsanläggningen
 
§ 35
Tilldelningsbeslut markförsäljning Mosshagen 4
 
§ 36
Svar på remiss “Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram”
 

 
 
 
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 26 Dnr 2012.79  042
 
 
 
Årsredovisning för Salems kommun för 2011

Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till 21,9 Mkr inklusive tomtförsäljning och 2,2 Mkr exklusive 
tomtförsäljning. Resultatet inklusive tomtförsäljning blev 9,7 Mkr bättre än budget för år 2011. 
 
Orsakerna till detta är att:
 

● Verksamhetens nettokostnader har en positiv budgetavvikelse med 6,1 Mkr, varav 
tomtförsäljning står för +15,2 Mkr och socialnämnden för -10,4 Mkr bestående av högre 
försörjningsstöd och äldreomsorgskostnader.

 
● Skatter och bidrag har tillförts kommunen med 8,2 Mkr mer än vad som förutsattes i 

budget.
 

● Finansnettot avvek mot budget med -4,7 Mkr beroende på justering av pensionsräntan.
 
Målet för ett balanserat resultat i bokslutet har uppnåtts år 2011.
 
Av 2011 års budget på 96,1 Mkr har 62,1 Mkr investerats. Budgetavvikelsen beror delvis på 
SBA-inventeringar/ fastighetsunderhåll (+6,2 Mkr), avloppspumpstation Rönninge centrum (+4,4 
Mkr), ombyggnad kök (+3,9 Mkr), dagvattendamm vid Mosshagen (+2,8 Mkr) och bostadsrätter 
ensamkommande flyktingbarn (+1,9 Mkr). Flera stora projekt har tidplaner som sträcker sig över 
flera år.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2012-02-23.

 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 26

Ordförandens förslag till beslut

1.  Fullmäktige godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2011.
 
2.  Fullmäktige beslutar att överföra medel från 2011 till 2012 års investeringsbudget till nedanstående

 verksamheter (tkr):
 

● Kommunstyrelsens stab 2 444
● Ekonomikontoret inklusive IT-enheten 962
● Personalkontoret 220
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 19 366
● MSB, gatuinvesteringar exploateringsområden 1 521
● VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 9 441
● Barn- och utbildningsnämnden 176
● Socialnämnden 417

Totalt          34 547
 

Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 69 2010-11-26, genom beviljat lån till 
budget 2011 med 34,5 Mkr.
 
3. Fullmäktige beslutar godkänna måluppföljningen i årsredovisningen.
 
4.  Fullmäktige beslutar att 19 709 tkr från tomtförsäljning används till extraamortering av lån.
 
5.  Fullmäktige beslutar att justerat resultat exklusive tomtförsäljning avsätts för att täcka 
framtida 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
 
6. Övergripande mål 18. Folkhälsa föreslås utgå från och med 2012. Omprövas utifrån 
ambitioner, 

aktiviteter inom kommunen och samarbetspartners.
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts Ks § 26
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden  
  
Arne Närström (S):
Yrkar bifall till punkterna 1, 2, 3, 4 och 6.
Yrkar att punkt 5 ändras till “Fullmäktige beslutar att justerat resultat exklusive tomtförsäljning 
avsätts till en personalkompetensfond”.
 
Mats Nittve (MP): Yrkar bifall till Arne Närströms yrkanden.
 
Propositionsordning
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget mot Arne Närströms yrkande, varpå 
ordförandens förslag förklaras bifallet. 
 
Votering
 
Votering begärs och ska så verkställas. Följande voteringsordning godkänns: “den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner ja har kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag”. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt Arne Närströms 
yrkande.
 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar ja och 4 ledamöter röstar nej. Kommunstyrelsen 
beslutar    
enligt ordförandens förslag. Uppgift om hur var och en har röstat framgår av till protokollet bilagd  
voteringslista. Kommunstyrelsen har följaktligen beslutat enligt ordförandens förslag.
 
Kommunstyrelsens beslut
 
1.  Fullmäktige godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2011.
 
2.  Fullmäktige beslutar att överföra medel från 2011 till 2012 års investeringsbudget till nedanstående 

verksamheter (tkr):
● Kommunstyrelsens stab 2 444
● Ekonomikontoret inklusive IT-enheten 962
● Personalkontoret 220
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 19 366
● MSB, gatuinvesteringar exploateringsområden 1 521
● VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 9 441
● Barn- och utbildningsnämnden 176
● Socialnämnden 417

Totalt          34 547
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 26
 
 
Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 69 2010-11-26, genom beviljat lån till 
budget 2011 med 34,5 Mkr.
 
3. Fullmäktige beslutar godkänna måluppföljningen i årsredovisningen.
 
4.  Fullmäktige beslutar att 19 709 tkr från tomtförsäljning används till extraamortering av lån.
 
5.  Fullmäktige beslutar att justerat resultat exklusive tomtförsäljning avsätts för att täcka 
framtida 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
 
6. Övergripande mål 18. Folkhälsa föreslås utgå från och med 2012. Omprövas utifrån 
ambitioner, 

aktiviteter inom kommunen och samarbetspartners.
___ 
 
 
Beslutsexpediering:
Akten
 
 
 
 
 
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 27
 
 
 
Anmälningsärenden
 
Avtal gällande Överförmyndarverksamhet i Nykvarns kommun och Salems kommun, 2012-03-09
 
Årsredovisning & Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt
 
Sammanställning över budgetansvar och attesträtt vid kommunstyrelsens stab 2012
 
Sveriges kommuner och landstings beslut: Överenskommelse för 2012 mellan staten och 
Sveriges kommuner och landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten
 
Länsstyrelsen, 2012-03-13, Tillstånd till allmän kameraövervakning, AB Storstockholms 
lokaltrafik
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär:
 
12:9  Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor
 
12:10 Ändrade traktamentsbelopp i TRAKT 04
 
12:11 Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett 
antal              

fritidspedagoger    
___            
 
 
 
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 28
 
 
Anmälan av delegationsbeslut
 
Personalärenden
Ulrica Bodén
Fritidsgårdsverksamheten
Nr 19-21/2012
Anställningar, vikariat
 
Soledad Garcia Garcia
Säbyskolan
Nr 1-10/2012
Anställningar, vikariat
 
Susan Troberg
Arbetsmarknadsenheten
Nr 1-15/2012
Anställningar, vikariat
 
Elisabeth Szóráth
Säbyhemmet
Nr 1-6/2012
Anställningar, vikariat
 
Marsella Quicker
Sysslagården
Nr 18-31/2012
Anställningar, vikariat
 
Tilldelningsbeslut
Service och underhåll av reservkraftverk
Henrik Haij
Kommunstyrelsens stab
___

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 29 Dnr 2012.79  042
 
 
Tillgänglighet i Salems kommun - Åtgärder med anledning av tele- och 
e-postmätning
 
Ärendebeskrivning
 
Den senaste servicemätningen av telefon och e-post genomfördes i december 2011. Resultatet 
visar att inom flera områden behöver åtgärder vidtas för att förbättra tillgängligheten. Totalt ingick 
45 kommuner i mätningen och om man jämför Salems totala resultat med genomsnittet är det i 
Salem
 
- svårare att få kontakt med en handläggare,
- många som inte blir uppringda på sina telefonmeddelanden,
- längre svarstider för mail.
 
Positivt är att när man får kontakt med handläggare så är svaren av bra kvalitet.
Mot bakgrund av resultatet behövs ett antal åtgärder på kort och lång sikt.
Nya mätningar av tillgängligheten via e-post och telefon planeras i maj och oktober.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 2012-03-12.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder med anledning av tele- och e-postmätning.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anslår 80 tkr till externt konsultstöd från 
         konto 8001, kommunfullmäktiges anslag till förfogande.

3. Kommunstyrelsen beslutar att en ny tele- och e-postmätning ska göras under maj och 
oktober 2012.

 
Yrkanden
 
Arne Närström (S):
Yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Mats Nittve (MP):
Yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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forts Ks § 29
 
 
Ankie Bosander (C):
Yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder med anledning av tele- och e-postmätning.
 
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anslår 80 tkr till externt konsultstöd från 
          konto 8001, kommunfullmäktiges anslag till förfogande.
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att en ny tele- och e-postmätning ska göras under maj och 
oktober

2012.
___
 
 
Beslutsexpediering:
KS stab
Akten

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 30 Dnr 2012.59  106
 
 
Kommunens deltagande i institutet för kommunal ekonomi IKE
 

Ärendebeskrivning
Institutet Kommunal Ekonomi bedriver forskning kring ekonomi i kommunal verksamhet för 
medlemskommunerna inom Stockholms län. IKE är behjälpliga vid framtagandet av Södertörns nyckeltal. 
Ett förslag har inkommit från KSL om att teckna ett nytt avtal om tre år.
Ekonomikontoret förordar att kommunen tecknar ett nytt avtal.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2012-02-29 .

Kommunstyrelsens  beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta ansluta sig till IKE under perioden 2012-2014, enligt 
kommunstyrelsens stabs tjänsteskrivelse 2012-02-29.
___ 
 
 
Beslutsexpediering:
Ekonomikontoret
Akten
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 31 Dnr 2012.19  049
 
 
Uppföljning av internkontroll 2011

Ärendebeskrivning

Samtliga förvaltningars internkontrollplan ska följas upp i respektive nämnd efter årets slut. 
Kommunstyrelsen har till uppgift att följa upp internkontrollplanen för följande verksamheter: 
KS-stab, Personalkontoret, Serviceavdelningen, Ekonomikontoret, samt Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Inga allvarliga avvikelser har noterats under året. Mindre avvikelser har förekommit och åtgärder 
är vidtagna alternativt planerade.
 
Följande verksamheter ingår i kommunstyrelsens verksamhetsområde:

● KS stab
● Personalkontoret
● Serviceavdelningen
● Ekonomikontoret
● MSB

 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 2012-02-29.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontroll för kommunstyrelsens förvaltning och 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2011.
___
 
 
Beslutsexpediering:
Ks stab
Miljö- och samhällsbyggnad
Akten
 
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 32 Dnr 2012.93  049
 
Förändringar av kommunstyrelsens mål 2012
 
Ärendebeskrivning

I samband med bokslutsberedningen föreslogs revideringar av kommunstyrelsens nämndmål och 
indikatorer. Revideringen syftar till att renodla och minska antalet målområden samt att anpassa 
riktvärdet till realistiska nivåer.
 
KSAU beslutade vid sammanträdet 12-03-19 att ställa sig bakom förslaget.
 

1. Central administration mål 4 Bra underlag för beslut - utgår.
2. Central administration mål 5 Minskad sjukfrånvaro - målrubrik ändras till: Sjukfrånvaro 

och riktvärde ändras till: bättre än genomsnittet bland kommunerna i länet.
3. Central administration mål 7 Fondering för pensioner - utgår.
4. Indikatorlista Personal :Indikator 2 Kontakt med sjuka - minst 80 % av personalen som 

varit sjuka ska bli kontaktad av närmsta chef inom tre dagar. Mäts genom uppgifter från 
cheferna.

5. Indikatorlista Personal: Indikator 3 Medarbetarenkät - riktvärdet ändras till 70 % (tidigare 
80 %).

6. Indikatorlista Personal :Indikator 4 Medarbetarsamtal - utgår. Redovisas i 
personalredovisningen.

7. Indikatorlista Folkhälsa: Indikator 1 Diskriminering och kränkande behandling - utgår. 
Mäts i barn- och utbildningsnämndens mål.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar revidera nedanstående nämndmål och indikatorer:

1. Central administration mål 4 Bra underlag för beslut - utgår.
2. Central administration mål 5 Minskad sjukfrånvaro - målrubrik ändras till: Sjukfrånvaro 

och riktvärde ändras till: bättre än genomsnittet bland kommunerna i länet.
3. Central administration mål 7 Fondering för pensioner - utgår.
4. Indikatorlista Personal :Indikator 2 Kontakt med sjuka - minst 80 % av personalen som 

varit sjuka ska bli kontaktad av närmsta chef inom tre dagar. Mäts genom uppgifter från 
cheferna.

5. Indikatorlista Personal: Indikator 3 Medarbetarenkät - riktvärdet ändras till 70 % (tidigare 
80 %).

6. Indikatorlista Personal :Indikator 4 Medarbetarsamtal - utgår. Redovisas i 
personalredovisningen.

7. Indikatorlista Folkhälsa: Indikator 1 Diskriminering och kränkande behandling - utgår. 
Mäts i barn- och utbildningsnämndens mål.

forts Ks § 32
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
 
Arne Närström (S):
Yrkar att “dock max 5,5%” läggs till i punkt 2.
Yrkar att punkt 5 behålls oförändrad.
 
Propositionsordning
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förändringarna i punkterna 1, 3, 4, och 6. Ordföranden 
ställer proposition på sitt eget förslag mot Arne Närströms yrkande avseende punkten 2. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag mot Arne Närströms yrkande avseende punkten 
5. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
 
Kommunstyrelsens beslut
 
Kommunstyrelsen beslutar revidera nedanstående nämndmål och indikatorer:
 
1 Central administration mål 4 Bra underlag för beslut - utgår.
2 Central administration mål 5 Minskad sjukfrånvaro - målrubrik ändras till: Sjukfrånvaro 
och 

riktvärde ändras till: bättre än genomsnittet bland kommunerna i länet..
3 Central administration mål 7 Fondering för pensioner - utgår.
4 Indikatorlista Personal :Indikator 2 Kontakt med sjuka - minst 80 % av personalen som 
varit 

sjuka ska bli kontaktad av närmsta chef inom tre dagar. Mäts genom uppgifter från 
cheferna.
5 Indikatorlista Personal: Indikator 3 Medarbetarenkät - riktvärdet ändras till 70 % (tidigare 
80 %).
6 Indikatorlista Personal :Indikator 4 Medarbetarsamtal - utgår.Redovisas i 

personalredovisningen.
7 Indikatorlista Folkhälsa: Indikator 1 Diskriminering och kränkande behandling - utgår. 
Mäts i 

barn- och utbildningsnämndens mål.
___
 
Reservation
Arne Närström (S), Lillemor Gladh (S), Tommy Eklund (S), reserverar sig mot beslutet.
__
 
Beslutsexpediering:
Ks stab.

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 33 Dnr 2012.94  872
 
 
Uppdrag att belysa konsekvenser vid användandet av egennamn för 
namnsättning av gator och platser
 
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen fick vid  kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-29 i 
uppdrag att utreda lämpligheten av en policy avseende historiska skyltar, samt konsekvenserna av 
en sådan policy.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunen antar en policy som fastställer hanteringen 
av namngivning av gator och platser i kommunen, samt att vid namngivning efter historiska 
personer sätta upp en informationsskylt i anslutning till gatan eller platsen.
 
Policyn bygger i stora drag på Ortsnamnsrådets rekommendationer, vilka förordar försiktighet 
med att använda s k memorialnamn vid namnsättningen. För att undvika eventuella namnbyten i 
framtiden bör man inte använda namn på levande personer. Personen ska ha varit avliden i minst 3 
- 5 år innan man använder namnet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet vid sammanträdet 2012-01-19.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-28.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Ortsnamnsrådets rekommendationer som policy för val 
av 

personer som gata eller plats skall uppkallas efter.
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för framtagande av 
text 

och skylt, samt att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för montering  samt 
val av 

plats för skylt.
___
 
Beslutsexpediering:
Akten
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 34 Dnr 2012.95  317
 
 
Utvidgade investeringsåtgärder inom gatubelysningsanläggningen

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beviljats investeringsmedel för utbyte 
av sämre fungerande belysningsstolpar. En helhetsöversyn av gatubelysningen 
medför att investeringsmedlen kan användas till övriga åtgärder som behöver göras 
på belysningsanläggningen. En anledning till behovet av en helhetsöversyn är att 
gatubelysningen ska mätas från och med 2026 samt att befintliga armaturer bör ses över 
ur ett energieffektiviseringsperspektiv. De tillkommande åtgärderna sker inom beviljade 
investeringsmedel.

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet 2012-03-21.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-03-02 .

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beviljade investeringsmedel kan 
användas för föreslagna åtgärder utöver byte av belysningsstolpar, enligt förvaltningens förslag, 
tjänsteskrivelse 2012-03-05.
___
 
Beslutsexpediering:
Akten
 

 

Sign
 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 35 Dnr 2012.96  269
 
 
Försäljning av industritomt “Mosshagen 4”

Ärendebeskrivning

Detaljplan 83-15 för del av Salem 5:3, arbetsplatsområde vid Söderby gårds väg, södra delen, 
antogs av kommunfullmäktige 2010-12-16, § 67. Detaljplanen vann lagakraft 2011-01-13. 
Kommunstyrelsen beslutade genom § 103, 2010-09-13 om förfarandet för markförsäljningen 
och beslutade, bland annat att kvarteret inom plan nr 83-15 med beteckningen GJ (Mosshagen 
4) ska i första hand säljas för biltvättsändamål. Vidare skall försäljningen av marken ske på 
marknadsmässiga villkor. Under försäljningsprocessen ska intresserade företag hemmahörande 
i Salems kommun, eller med stor verksamhet i kommunen, prioriteras. KSTU är slutgiltig 
beslutsinstans i frågan.
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet 2012-03-21, och fattade 
tilldelningsbeslut avseende försäljning av industritomt Mosshagen 4. Tekniska utskottet beslutade 
att  avtalet slutligen ska godkännas av kommunfullmäktige.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-03-26.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna köpekontraktet med Clean Car 
AB avseende Mosshagen 4.
 
Yrkanden
 
Arne Närström (S):
Yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna köpekontraktet med Clean Car 
AB avseende Mosshagen 4.
___ 
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Ks § 36 Dnr 2012.74  501
 
 
Svar på remiss “Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram”

Ärendebeskrivning
En ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft den 1 januari 2012. Det innebär 
att trafikföretag fritt och inom alla geografiska delar av marknaden får etablera kommersiell 
kollektivtrafik. Tidigare lagstiftning innebar begränsningar för kommersiella bussföretag att 
bedriva kollektivtrafik inom Stockholms län. Syftet med lagen är att öka utbudet och resandet 
med kollektivtrafik och förbättra samordningen med annan samhällsplanering. Lagen omfattar all 
kollektivtrafik och även kollektivtrafik på vatten.
 
Enligt den nya lagen skall det från den 1 januari 2012 finnas en regional kollektivtrafikmyndighet 
i varje län. I Stockholm har landstinget uppdragit åt Trafiknämnden att utföra myndighetens 
uppgift.
 
Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om“Regionalt trafikförsörjningsprogram”  som skall ligga 
till grund för beslut om allmän trafikplikt det vill säga den trafik som samhället skall upphandla 
eller avtala om. Programmet upprättas efter samråd med berörda intressenter inom länet och 
motsvarande myndighet i angränsade län.
 
Förslag på trafikförsörjningsprogram är ute på remiss till  30 april. Salems kommun har tidigare 
medverkat vid samråd om remissen.
 
Landstinget bedömer att en viss ny kommersiell trafik kan komma att etableras redan under 
2012. Särskilda arbetspendlingslinjer kan uppstå som minimerar byten och ger hög komfort och 
tillförlitlighet, trafik till större handelsplatser, pendlingstrafik med mindre fordon i perifera delar 
av länet och resmål inom besöksnäring är exempel på marknadsnischer som landtinget bedömt 
kunna vara attraktiva för kommersiella aktörer till en början. Anslutningstrafik till regionens 
flygplatser räknar landstinget helt kommer att ske med kommersiell trafik. Det kan även gälla 
linjetrafik till hamnar och olika turistmål och till viss del hamn- och skärgårstrafik med båt. På 
länge sikt bedöms den kommersiella trafikens omfattning och betydelse öka.
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 2012-03-20.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på  “Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Stockholms län” från SLL, Trafiknämnden daterat 2012-03-30.
___
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